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PROGRAM ČASNÉHO 
ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC



Cesta k zavedení populačního pilotní 
programu časného záchytu karcinomu 
plic v ČR



V rámci Komise MZ ČR jsou zastoupeny

• Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
• Česká radiologická společnost ČLS JEP
• Česká onkologická společnost ČLS JEP
• Česká chirurgická společnost ČLS JEP
• Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
• Sdružení praktických lékařů ČR
• Česká společnost fyziků v medicíně
• Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP
• Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Svaz zdravotních pojišťoven ČR
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost
• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
• Úřad vlády ČR, odbor protidrogové politiky



V rámci Komise MZ ČR jsou zastoupeny

vytvořené analytické materiály
- Analýza dopadu programu na rozpočet
- Analýza nákladů ve vztahu k přínosům
- Optimalizační studie (kvantifikace přínosů a rizik programu, individuální 

rozvaha přínosů a rizik)

vytvořené další předpoklady realizace programu
- Metodika realizace populačního pilotního programu -> zveřejněna na 

stránkách MZ
- Národní radiologický standard realizace -> Věstník MZ 2021 částka 3
- Podmínky akreditace CT pracovišť pro program -> Věstník MZ 2021 částka 

8
- Zdravotní výkony pro praktické lékaře, plicní lékaře a radiology -> 

projednány a schváleny PS SZV
- Monitoring pilotního programu -> ÚZIS zveřejnil metodiku

akreditace radiologických pracovišť
informační kampaň na odbornou i laickou veřejnost



Akreditace radiologických pracovišť

• MZ ČR vyhlašuje „Výzvu“
• Poskytovatel zdr. služeb podává „Přihlášku“ (Žádost o vydání 

osvědčení o zařazení do pilotního programu časného záchytu 
karcinomu plic)

• Komise MZ ČR pro schvalování pracovišť pro časný záchyt 
karcinomu plic posuzuje přihlášky – členové:
– Ministerstvo zdravotnictví
– Národní screeningové centrum ÚZIS ČR
– Státní úřad pro jadernou bezpečnost
– Radiologická společnost ČLS JEP
– Společnost radiologických asistentů ČR, z.s.
– Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.
– Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
– Svaz zdravotních pojišťoven ČR



Přihláška radiologického pracoviště



Populační pilotní program časného 
záchytu karcinomu plic

• Pilotní program = komponenta implementačního 
výzkumu
– V iniciální fázi jsou zapojena specializovaná radiologická 

centra
– Fáze sběru dat pro evaluaci a optimalizaci programu 

• Populační program = dostupný všem
• Souhlas se zpracováním osobních údajů podepsaný 

pacientem
• Monitoring programu bude provádět NSC ÚZIS ČR

– vyhodnocení pilotní fáze za cca 5 let

=> Předpokládá se, že pokud bude program úspěšný, 
dojde k jeho transformaci na národní screeningový 
program.



Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

Telefonní kontakt na sekretariát NSC: 778 529 202

E-mail: nsc@uzis.cz



Výkony v rámci programu 
časného záchytu karcinomu plic

• Praktický lékař
– Vykazování zdravotního výkonu zdravotní pojišťovně

• 01196 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC 
– ZAHÁJENÍ SLEDOVÁNÍ POJIŠTĚNCE V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC

• 01197 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC 
– BEZ NÁSLEDNÉHO SLEDOVÁNÍ POJIŠTĚNCE V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU 
PLIC

• Ambulantní pneumolog
– Vykazování zdravotního výkonu zdravotní pojišťovně

• 25507 VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU 
KARCINOMU PLIC

• 25504 ROZŠÍŘENÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

• Radiolog komplexního onkologického centra
– Vykazování zdravotního výkonu zdravotní pojišťovně

• 89663 CT HRUDNÍKU V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - NEGATIVNÍ 
VÝSLEDEK

• 89664 CT HRUDNÍKU V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - NEURČITÝ 
VÝSLEDEK

• 89665 CT HRUDNÍKU V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - POZITIVNÍ 
VÝSLEDEK

• Pracovník KOC/POCH 
– Vykazování poskytnuté zdravotní péče zdravotní pojišťovně
– Pečlivé a včasné vykázání diagnostikovaného nádoru do NOR ČR

Návrh MKN 
klasifikace

1) PL, PNE, RDG v 
rámci screeningového 
protokolu
• Z12.2 Screeningové 

vyšetření spec. na 
novotvar dýchacích 
orgánů 

2) PL, PNE v okamžiku 
hodnocení novotvaru s 
biologickou povahou
• D38.1 Novotvary 

nejistého nebo 
neznámého chování 
středního ucha a 
dýchacích a 
nitrohrudních orgánů 
- Průdušnice‚ 
průduška a plíce 

3) PL, PNE, KOC/POCH 
v případě typického 
nálezu pokročilého ZN 
• C34 Zhoubný 

novotvar průdušky 
(bronchu) a plíce



Algoritmus programu



Vstupní kritéria 

• věk: 55-74 let

• kuřák nebo ex-kuřák 20 a více balíčkoroků

• ochota zúčastnit se programu a setrvat v něm po dobu 5 let



Pacient, který je VHODNÝ
pro zařazení do programu

• Splňuje vstupní kritéria a souhlasí s provedení CT (informovaný souhlas s 
provedením CT podepisuje až na radiologickém pracovišti)

• Splňuje vstupní kritéria částečně (např. méně balíčkoroků), ale má 
zdokumentované jiné významné riziko kancerogenese (např. azbest, plicní 
fibrosa) 

• Není přítomna žádná závažná komorbidita, která by limitovala životní 
výhled pacienta v nejbližších 5 letech



Pacient, který NENÍ VHODNÝ 
pro zařazení do programu

• Pacient, který má progredující zhoubný nádor na symptomatické 
léčbě

• Pacient, který má DM se závažnými orgánovými komplikacemi 
limitující přežití

• Pacient s ICHS s chronickým selháním s těžkou funkční limitací-
NYHA II-IV určenou, pouze k symptomatické léčbě

• Pacient s pokročilou demencí či s jiným psychiatrickým 
onemocněním, které omezuje jeho způsobilost účastnit se 
programu

• Pacient s terminálním chronickým plicním onemocněním 
(CHOPN, plicní fibrosa), které by znemožňovalo jakoukoliv 
diagnostickou či léčebnou intervenci v případě podezření na 
rakovinu plic



Vyšetření u ambulantního pneumologa

• Potvrzení vstupních kritérií

• Komplexní pneumologické vyšetření:

– anamnéza

– fyzikální vyšetření

– funkční vyšetření, spirometrie, saturace 02

– skiagram hrudníku: ZP+ Pb projekce

• Krátká intervence k zanechání kouření 

• Vyplnění informačního dotazníku (část vyplňuje pacient, část 
pneumolog) a podepsání Souhlasu se zpracováním osobních 
údajů. Dotazník předává pacient na radiologickém pracovišti. 
Vyzvednutí a zpracování provádí ÚZIS.



DOTAZNÍK 
pacienta a souhlas 

se zpracováním 
osobních údajů



DOTAZNÍK pacienta – osobní údaje



DOTAZNÍK pacienta – vyplní pacient



DOTAZNÍK pacienta – vyplní lékař



DOTAZNÍK

- Používat ideálně originál DOTAZNÍK - zaslaný 
poštou z NSC 

- Pro další si můžete napsat na NSC

- E-mail: nsc@uzis.cz

- Zavolat:  770 171 531

mailto:nsc@uzis.cz


Správně vyplněná žádanka 

- uvedeno, že se jedná o CT v rámci programu 
časného záchytu karcinomu plic –
NEJPODSTATNĚJŠÍ - ostatní stejné jako u všech CT 
vyšetření

S dovolením doc. Mírku



Akreditovaná radiologická centra 
k 1. 1. 2022

• Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. 
• Fakultní nemocnice Brno
• Fakultní nemocnice Hradec Králové
• Fakultní nemocnice v Motole
• Fakultní nemocnice Olomouc
• Fakultní nemocnice Plzeň
• Fakultní nemocnice Bulovka
• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
• Fakultní Thomayerova nemocnice
• Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
• Nemocnice Jihlava, p.o.
• Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
• Krajská nemocnice Liberec, a.s.



Seznam najdete na webu



Plán rozšíření akreditací
radiologická centra 

• Nemocnice Č. Budějovice 

• Nemocnice Tábor 

• Nemocnice Kyjov

• Nemocnice T. Bati, Zlín

• Nemocnice Pardubice  



Radiační zátěž

• výhradně nízkodávková vyšetření

• očekávaný přínos je mnohem vyšší než riziko poškození 
zářením 



Výsledky CT vyšetření a další postup

Negativní nález   - nádor neprokázán

- kontroly za 1, 3 a 5 let 

Neurčitý nález    - z hlediska nádoru nejisté       

- kontrola v kratším intervalu

- další postup podle jejího výsledku

Pozitivní nález     - vysoké podezření nebo jistý nádor

- multidisciplinárním tým 
- další diagnostika, léčba



Hodnocení uzlů a plán kontrol 



CVS pneumoonkochirurgické péče



Krátká intervence kouření 







Letáky pro pacienta – intervence 
kouření 







Kde hledat informace?

• Pneumolog po zvážení všech vstupních kritérií odešle pacienta 
do akreditovaného radiologického pracoviště 

• Víc informací o programu časného záchytu karcinomu plic 

a dokumenty ke stažení najdete na stránkách:

– ČPFS ČLS JEP v sekci „Program karcinomu plic“ 

– https://PrevenceProPlice.cz/

https://prevenceproplice.cz/


https://PrevenceProPlice.cz/ 



https://PrevenceProPlice.cz/ 



www.pneumologie.cz 



Děkuji za pozornost


